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 ملخص

تعترب جتربة كل من الصني وكوريا اجلنوبية من أجنح التجارب اليت حققت النمو االقتصادي املستدمي يف النصف الثاين من     
القرن العشرين، مّكنها من حتقيق مستوى عال من األمن االقتصادي من خالل مسامهة القطاع احلكومي و قطاع األعمال 

تصدير، ويبني الواقع إمكانية حماكاة هذه احلاالت إذا مت االستفادة من االنفتاح الذي تدعمه احلكومة خاصة املوجه حنو ال
على االقتصاد العاملي، واحلافظة على استقرار التوازنات االقتصادية الكلية مع حتقيق مستوى عال من االدخارات لتمويل 

لسياسات االقتصادية حبيث تساعد هذه العوامل االستمارات، والعمل على بناء إطار مؤسسايت مييزه احلكم الراشد يف إدارة ا
 .على حتقيق األمن االقتصادي

هتدف هذه الورقة البحثية إىل معرفة مدى إمكانية االستفادة من جتارب اقتصادات النمو املستدمي األسيوية يف حتقيق      
تصادي لكل من االقتصاد الصيين األمن االقتصادي، واستخدمنا املنهج االستنباطي من خالل أداة الوصف لألداء االق

 .  والكوري، واعتمدنا على أداة التحليل لإلحصائيات اليت مشلتها الدراسة مع تدعيم البحث جبداول بيانية
اقتصادات النمو املستدمي األسيوية، جتربة الصني و كوريا اجلنوبية، األمن االقتصادي، احلكم الراشد،  :الكلمات المفتاحية

 .و املوجة حنو التصديراسرتاتيجية النم
Abstract 

 The experience of China and South Korea is considered as the most successful 

experiences that have achieved sustained economic growth in the second half of the 

twentieth century, it has achieved a high level of economic security through the 

contribution of public sector and business sector, which is supported by the government in 

particular which is oriented to export. So , the reality shows that the potential simulate 

these cases, if the benefit of openness to the global economy, preserving the stability of the 

macroeconomic equilibriums, with a high level of savings to finance investment, and work 

to build an institutional framework characterized by good governance in the management 

of economic policy that contribute to economic security. 

This research paper aims to find out how to take advantage of Asian economies experience 

in terms of growth in achieving economic security, and we used the deductive approach 

through the tool of the description of the economic performance of both Chinese and 

Korean economies, and we relied on analysis of statistics included in this study. 

Key words:  Sustainable growth of Asian economies, the experience of China and South 

Korea, economic security, good governance, oriented growth strategy towards expor. 
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 :مقدمة
تفادت هذه تتصدر االقتصادات اآلسيوية قائمة االقتصادات اليت حققت النمو االقتصادي املستدمي، حيث اس    

االقتصادات من انفتاحها أكثر وترابطها مع االقتصاد العاملي، وتعترب جتربة كل من الصني وكوريا اجلنوبية من أجنح 
 .هذه التجارب يف النصف الثاين من القرن العشرين يف حتقيق مستوى عال من األمن االقتصادي

ة من جتارب اقتصادات النمو املستدمي األسيوية اليت حناول من خالل هذا املقال معرفة مدى إمكانية االستفاد    
حققت األمن االقتصادي بالبحث عن العوامل اليت تساعد أي اقتصاد على حتقيق األمن االقتصادي، وهلذا قسمنا 

 :       هذا العمل إىل العناصر التالية
 .تشخيص أداء اقتصادات النمو المستديم األسيوية. 1
 .دي في االقتصادات األسيويةمالمح األمن االقتصا. 2
 .دروس مستفادة من تجارب االقتصادات األسيوية في تحقيق األمن االقتصادي. 3
 
 تشخيص أداء اقتصادات النمو المستديم األسيوية. 1

تعترب جتربة الصني من أجنح التجارب يف حتقيق النمو املستدمي، وهي التجربة الوحيدة اليت تزال إىل يومنا هذا     
، فقد أضافت الصني خالل العقدين املاضيني حنو تريليون دوالر إىل %7حتافظ على معدالت منو مستدمية تفوق

فة جديدة، و بقي االقتصاد الصيين ينمو مبا يزيد عن مليون وظي 031الناتج احمللي اإلمجايل العاملي، و خلقت 
، و أصبح ثالث أكرب اقتصاد %3، و حافظ على معدالت تضخم دون 1سنويا يف السنوات األخرية% 01

تدل هذه األرقام على مدى استفادة الصني من انفتاحها التجاري يف حتقيق أمنها . مسامهة يف التجارة الدولية
 .االقتصادي

ريا اجلنوبية، فتعترب من بني االقتصادات األسيوية اليت حققت منوا مستدميا رغم تعرضها لألزمة املالية يف أما كو     
، ويرجع اختيار دراسة التجربة الكورية يف األمن االقتصادي إىل عدة أسباب أمهها جناح كوريا يف جذب 0991

الة يف جذب الشركات متعددة اجلنسيات لالستثمار قدر كبري من االستثمار األجنيب املباشر، وإتباعها لسياسات فع
 .فيها، وحتقيقها ملعدالت منو اقتصادي عالية يف ظل إتباع اسرتاتيجية اإلنتاج املوجه للتصدير

 .لمحة عن أداء االقتصاد الصيني. 1.1
ايل بلغ يف مليار نسمة بتحقيق معدل منو سنوي للناتج احمللي اإلمج 0,3حظي االقتصاد الصيين الذي يضم     

على مدى العقود الثالثة املاضية حموال الصني إىل قاطرة مهمة للنمو االقتصادي العاملي، وطبقا % 9املتوسط 
، 6112عام % 3,9يف منو االقتصاد العاملي الذي بلغ %  1,0لتقديرات البنك الدويل أسهمت الصني بنسبة 
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مليون صيين من دائرة الفقر، ويف  411يصل إىل  وارتفع مستوى املعيشة يف الصني بشكل كبري حيث ختلص ما
مث  2% 9,1كان الناتج احمللي اإلمجايل للصني ينمو يف املتوسط مبعدل سنوي قدره   6116إىل  0993الفرتة من 

 %.04,6بنسبة 6117ختطى إىل رقمني ليصل إىل أقصى معدل يف سنة 
 0971راحل كربى هي إصالحات سنوات شهدت الصني عدة إصالحات ميكن تقسيمها عادة إىل ثالث م    

على  0994و اليت أدى كل منها إىل زيادة انفتاح االقتصاد، فارتكزت إصالحات سنة  09943و  0914و
ثالث حماور متثلت يف توحيد أسعار الصرف الرمسية والسوقية، وإلغاء القيود على املدفوعات اخلاصة بالسلع التجارية 

لتصدير أمام االستثمار األجنيب املباشر، وإصالح املنشآت اململوكة للدولة، وقد واخلدمات والدخول وفتح قطاع ا
 . أدى هذا اإلصالح إىل حتويل قطاع التصدير إىل قاطرة قوية للنمو االقتصادي املستدمي

مت وضع  0912ومل ختل تلك اإلصالحات من اجلانب التكنولوجي باعتبارها سبيل آخر للنمو، ففي مطلع عام    
للتطوير يف جمال العلوم والتكنولوجيا، واجتهت الصني حنو جلب ( 6111-0912)ملدة مخسة عشر سنة  خطة

التكنولوجيا ذات الطابع اإلنتاجي يف الوقت الذي اندفعت الدول النامية وراء املنجزات التكنولوجية ذات الطابع 
 . االستهالكي

يطة وفعالة يف جماالت متعددة، وحيث أن التقدم التكنولوجي ورأت الصني أن الواقع يستدعي استرياد تقنية بس      
ال يقاس بكميات السلع االستهالكية املنتجة وال بعدد املصانع داخل الدولة، وإمنا يقاس مبقدار ما لدى الدولة من 

 . يلقدرات ذاتية وما تستنبطه من أساليب وطرق تكنولوجية ميكن من خالهلا إحداث منو تراكمي على املدى الطو 
وقد تبلور الفكر االقتصادي لدى الصينيني منذ بداية اإلصالح من خالل إقامة عالقة وثيقة بني كل من التقنية     

ومعدل النمو االقتصادي، حيث أن معدل النمو صار يعتمد بصورة كبرية على معدل التطور التكنولوجي يف املدى 
لفجوة بني ما تعانيه الدول النامية من ختلف وما وصلت ، هلذا اتسعت ا%01-31الطويل والذي يرتاوح ما بني 

ألف مؤسسة،  411على اإلصالح التكنولوجي يف  0912إليه الدول املتقدمة من تقدم، حيث ركزت الصني عام 
لذا شرعت يف تطوير الصناعات التكنولوجية بالتعاون مع الدول املتقدمة هبدف رفع اخللفية التكنولوجية داخل 

 . 4املؤسسات
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  قتصادية الكلية لالقتصاد الصينيتطور المؤشرات اال(: 11)الجدول  
 0993-6116 6113 3114 6110 6112 6117  

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 )%(الحقيقي 

9,1 01,1 01,0 01,3 06,7 04,6 

 4,1 0,0 0,1 3,9 0,6 2,6 )%(معدل التضخم 
من )%رصيد الحساب الجاري 

PIB) 
... 6,1 3,2 0,9 1,2 01,0 

 0030,3 0129,0 166,0 200,0 419,6 ... (مليار دوالر أمريكي)االحتياطات 
إلى واردات السلع )% االحتياطات

 (والخدمات
... 90,0 010,0 000,0 060,4 041,1 

  

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
 )%(الحقيقي 

6111 6119 6101 6100 6106 6103 2014 

 7,3 7,7 7,7 9,0 01,3 9,6 9,2 )%(التضخم  معدل
من )%رصيد الحساب الجاري 

PIB) 
0,9 -1,7 3,3 1,8 2,5 1,6 2,1 

 2,0 2,6 2,6 5,4 0,6 0,6 9,0 (مليار دوالر أمريكي)االحتياطات 
إلى واردات السلع )% االحتياطات

 (والخدمات
0901,3 6407,9 6119,2 ... ... ... ... 

 .البياناتعدم توفر ... 
 :المصدر

ص  ، واشنطن ،(امللحق اإلحصائي)تباطؤ يف النمو وتصاعد يف املخاطر -، آفاق االقتصاد العاملي(6100)صندوق النقد الدويل -
 .610-013ص

- International Monetary Fund(2003), Would Economic Outlook, statistical appendix, Washington 

DC, pp174-209. 

- International Monetary Fund(2015), Would Economic Outlook, statistical appendix, Washington 

DC, pp170-184. 

 تصادية الكلية في كوريا الجنوبيةتطور المؤشرات االق. 2. 1
سنة ظلت تعاين من آثار تلك احلرب حىت ( 0903-0901)بعدما خرجت كوريا اجلنوبية من احلرب الكورية     

-0926)، ومع بداية الستينات بدأت كوريا يف التحول االقتصادي بانتهاجها خلطة اقتصادية للفرتة 0921
ركزت فيها على بناء البنية التحتية وتشجيع القطاعني العام واخلاص يف جمال التصنيع املوجه حنو ( 0922
 . 5التصدير

طاع العام على النشاط االقتصادي إال أن صانعي لقد واجه االقتصاد الكوري صعوبات تتعلق هبيمنة الق    
السياسات اعتربوا أن االقتصاد قائم على أسس سليمة، ويف مثل هذا املناخ، كان اخلطر املعنوي سائدا بني كافة 
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القوى االقتصادية الفاعلة تقريبا مبا يف ذلك املشروعات اخلاصة واملؤسسات املالية والعمال واملودعون، ويرجع هذا 
سا إىل أن اجملتمع كان يعتقد أن كافة خسائره مضمونة بشكل ضمين من قبل احلكومة اليت كانت ترغم أسا

املؤسسات املالية على ضمان الشركات الكبرية متعددة األنشطة ضد االستثمارات اخلطرية، كما كان أيضا طريقا 
اد الكوري مل يرغم على التكيف مع العوملة سهال خللق الوظائف واحملافظة على االستقرار االقتصادي، إال أن االقتص

 .إال عندما واجهته األزمة
سنويا، ونظرا لزيادة السكان السريعة، % 4منى االقتصاد الكوري مبعدل  0923و  0943خالل الفرتة ما بني     

ايل كان أيضا سنويا، كما أن الرتاكم الرأمس% 0,4فإن متوسط الناتج احمللي اإلمجايل للفرد قد ارتفع فقط بنسبة 
منخفضا يف هذه الفرتة بسبب اخنفاض االدخار احمللي، وكانت املساعدات األجنبية هي املصدر الرئيسي للتمويل، 

 -0923)سنويا خالل الفرتة % 9حقق االقتصاد الكوري معدالت منو عالية بلغت  0923وبداية من سنة 
، إال أن 0973اد العاملي يف الفرتة اليت تلت عام ، وعلى الرغم من الركود االقتصادي الذي ضرب االقتص(0973

النمو االقتصادي يف كوريا اجلنوبية كان األفضل على مستوى الدول الصناعية والنامية على حد سواء، فقد حافظ 
، وهو معدل فاق ما مت 0979وحىت عام  0973خالل الفرتة من % 9,3االقتصاد الكوري على معدل منو 

    .6ابقةإجنازه يف الفرتة الس
وأثناء األزمة تدخل صندوق النقد الدويل واجملتمع الدويل مبنح كوريا قروض كبرية وكان عليها أن تعتمد عدة     

تدابري الستعادة السيطرة على التوازنات االقتصادية بإتباع سياسات نقدية متشددة وموازنات حكومية صارمة، 
القطاع املايل مع اندماج تسعة بنوك معا لتكوين أربعة بنوك يف ونظام للتعومي احلر لسعر الصرف وإعادة هيكلة 

 .7ظرف سنتني، وتطبيق لوائح أكثر رشاده، وتعزيز شفافية املعلومات املالية
انضم االقتصاد الكوري إىل االقتصادات املتقدمة، إال أنه يعاين من مشكلة زيادة عدم املساواة يف الدخول     

، فقد شهدت أسعار املساكن ارتفاعا مثريا، باإلضافة إىل أنه بعد عشر سنوات ال 1998خاصة بعد األزمة املالية 
  .يزال معظم األشخاص العاملني مبهن حرة غري قادرين على استعادة مستويات معيشتهم فيما قبل األزمة

 4حمللي اإلمجايل بني تبدو كافة مؤشرات االقتصاد الكلي الكوري تقريبا قوية، إذ تراوحت معدالت منو الناتج ا    
ألف دوالر سنويا ويقل التضخم فيها عن  61، حيث يقرتب نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل من %0و

 : 8،  وميكن عرض بعض املؤشرات االقتصادية الكلية%4، كما أن معدل البطالة أدىن من 6,0%
ل من فرتة التسعينات من القرن العشرين حققت كوريا ارتفاع معدالت النمو االقتصادي خالل النصف األو  -

يف املتوسط، يف حني شهد النصف الثاين من نفس % 1,0مقارنة بالنصف الثاين من نفس الفرتة حيث بلغ حنو 
 حيث حقق االقتصاد الكوري معدالا  0991وذلك باستثناء عام % 4,1العقد اخنفاضا وصل يف املتوسط إىل حنو 
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، 6116يف عام % 7، وقد بلغ 0997 اآلثار االقتصادية لألزمة املالية عام ويرجع ذلك إىل% 0,0بلغ  سالباا 
 .6114عام % 0,4، 6113عام % 3,0

مبعدل زيادة  6114مليار دوالر عام  010إىل  0991مليار دوالر يف عام  20زادت الصادرات السلعية من  -
مليار  029,9مليار دوالر إىل  29,1، كما ارتفعت الواردات السلعية خالل نفس الفرتة من %010قدرها 

، وقد انعكس ذلك على امليزان التجاري %043,4دوالر مبعدل زيادة أقل من معدل منو الصادرات حيث بلغ 
، مث عاد لالرتفاع 0994بليون دوالر عام  6,1إىل  0991مليار دوالر يف عام  4,1حيث اخنفض العجز من 

أكرب حالة عجز يف  0991ليار دوالر، وقد سجل عام م 1,0إىل  4,0من ( 0997-0990)خالل الفرتة 
، مث 0999مليار دوالر عام  64، و0991مليار دوالر يف عام  61,2امليزان التجاري الكوري وصلت إىل حوايل 

 (.6114-6111)مليار دوالر سنويا خالل الفرتة  06,3اخنفض ليصل يف املتوسط إىل حنو 
من الناتج احمللي اإلمجايل إىل % 04، و بنسبة 0991بليون دوالر عام  30ارتفاع حجم املديونية اخلارجية من  -

، و يرجع ذلك إىل زيادة الديون قصرية األجل ذات معدالت %46,3بنسبة  0992مليار دوالر عام  023,0
بليون دوالر بنسبة  009,6من ( 6111-0997)الفائدة املرتفعة، وقد تراجعت الديون اخلارجية خالل الفرتة 

حنو  6114، وقد عادت الديون لالرتفاع لتبلغ خالل عام %64,9بليون دوالر مبا ميثل  007,2إىل % 39,6
 %.60,7بليون دوالر بنسبة  029,7

مليار دوالر  04,1ارتفاع حجم االحتياطات الدولية منذ بداية التسعينات بشكل تصاعدي، حيث ارتفعت من  -
بليون دوالر على التوايل  027و  000,3و ارتفعت إىل  6110مليار دوالر عام  016,1إىل  0999عام 

وإىل الفائض  0991، ويرجع ذلك إىل حتقيق فائض يف امليزان التجاري منذ عام 6114و 6113خالل عامي 
مليار دوالر يف املتوسط خالل  01,9، وحنو 0991مليار دوالر يف عام  60,9يف ميزان املدفوعات الذي بلغ 

 .(6113-0999)الفرتة 
باستثناء عام ( 6114-0991) خالل الفرتة% 4,6-6تراوح معدل البطالة يف االقتصاد الكوري ما بني  -

 %. 2,3حيث وصل املعدل إىل  0991
 
 
 
 
 



 جملة البشائر االقتصادية                                                                  العدد: 14 )أبريل 6102(

 
113 

 

الكلية لالقتصاد الكوري الجنوبي تطور المؤشرات االقتصادية(: 12)الجدول   
 1891-

1898 
1881-

1888 
1881 1881 1882 1883 1881 

معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
 )%( 

7,1 2,3 9,0 9,0 0,0 0,1 1,2 

)%(  معدل البطالة   3,1 6,9 6,0 6,3 6,4 6,1 6,4 
مكمش الناتج المحلي اإلجمالي 

)%( الحقيقي  
1,4 2,1 9,9 01,0 6,1 5,1 5,5 

(دوالر أمريكي 1وون مقابل )سعر الصرف   … … 707,8 733,4 780,7 802,7 803,4 
من )%رصيد الحساب الجاري  PIB) … … -2.0 -8.3 -3.9 1.0 -3.9 

        

 1995 1881 1881 1889 1888 2111 2111 
معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 

 )%( 
8,9 7,0 0,0 -2,7  01,9 9,3 3,0 

)%( معدل البطالة   2,0 6,1 6,7 2,3 3,4 4,6 3,0 
مكمش الناتج المحلي اإلجمالي 

)%( الحقيقي  
5,6 3,4 2,4 9,5 2,7 -1.1 2.5 

(دوالر أمريكي 1وون مقابل )سعر الصرف   771,3 804,5 951,3 1401,4 1188,8 1131,0 1291,0 
من )%رصيد الحساب الجاري  PIB) -8,5 -23,0 -8,2 39,0 26,7 12,2 8,2 

 .عدم توفر البيانات …                  
 :المصدر

-International Monetary Fund (1998a), Would Economic Outlook, statistical appendix, Washington 

DC. pp146-182. 

-International Monetary Fund(1998b), Would Economic Outlook, statistical appendix, Washington 

DC, pp183-208 

- International Monetary Fund(2003), op-cit, pp174-209 

 قتصادات األسيويةمالمح األمن االقتصادي في اال. 2
 صدره االنفتاح التجارياألمن االقتصادي في الصين م. 1. 2
فتح كان األسلوب الصيين يف حترير االقتصاد أسلوبا تسلسليا، وبدال من اختاذ أسلوب الصدمة املفاجئة الذي ي    

أبواب االقتصاد على مصراعيه بغتة للمنافسة الدولية واألسعار العاملية، أقيمت مناطق اقتصادية خاصة لتخرج بعض 
الشيء عن نطاق احتكارات التجارة التقليدية للدولة، فكانت أوالها يف جواجندونج مع ربطها جتاريا هبونج كونج، 

مثل تلك املناطق ميكن للمصدرين أن حيتفظوا بكل إيراداهتم  وازدادت تلك املناطق وتوسع نشاطها باضطراد، ويف
من العملة الصعبة مع إمكان حصوهلم على املواد املستوردة بسهولة أكرب وعلى رأس املال األجنيب أو اخلدمات 
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التجارية، كما سددوا كذلك ضرائب أقل على أرباح مؤسساهتم خاصة عند إقامتهم مشاريع مشرتكة مع شركات 
 . أجنبية

 تطور سياسة االنفتاح التجاري في الصين. أ
كان نظام التجارة قبل بدء عملية اإلصالح يتسم مبركزية التخطيط واإلدارة يف ظل وزارة التجارة اخلارجية،      

وكانت كل عمليات التجارة اخلارجية متلى من املركز، الذي كان حيدد املنتجات والكميات اليت جيب أن تستورد أو 
ارجية تشرف عليها وزارة التجارة اخلارجية، كل منها مؤسسة للتجارة اخل 06تصدر، وكانت التجارة قائمة على 

متخصص يف خط إنتاجي خمتلف، وكل من هذه املؤسسات كان هلا مركز رئيسي يف بكني و مكاتب فرعية يف 
األقاليم، وكان النظام عايل املركزية، فاملركز الرئيسي ملؤسسات التجارة اخلارجية كان وحده صاحب احلق يف توقيع 

 .ر واالسترياد، ولو أن تنفيذ هذه العقود كان يف الغالب منوطا باملكاتب اإلقليمية والفروععقود التصدي
، حتولت الفلسفة اليت حتكم سياسة التجارة اخلارجية الصينية بطريقة مثرية من الضغط إىل التمدد 0971وبعد    

دة اليت كانت تعاين منها التجارة رغم أن السياسات نفسها مل تتغري كلها فورا، وبداية من حالة الضغط الشدي
، ففي اقتصاد (0979من إمجايل الناتج احمللي يف % 0قطاع صغري جدا للتجارة اخلارجية يزيد قليال عن )اخلارجية 

 .9 0996من إمجايل الناتج احمللي حبلول عام % 61سريع النمو ارتفعت الصادرات بسرعة أكرب لتصل إىل 
، طبقت 0971االقتصادي يف الصني بنهاية عام  إجراء اإلصالح حلكومة الصينيةويف الوقت الذي قررت فيه ا   

أقامت الصني أربع مناطق  0911سياسة انفتاح على العامل اخلارجي ولكن بصورة متدرجة، وبدءا من عام 
ع االقتصاد لتطوير االقتصاد الصيين، ومن مث اندماجه م" نوافذ"اقتصادية خاصة هبدف أن تصبح هذه املناطق مبثابة 

 .العاملي من خالل التصدير وهذا يعد هدف فلسفة إنشاء املناطق اخلاصة االقتصادية يف الصني
وبانتهاء عقد الثمانينات أصبحت انطالقة التصدير و االسترياد مبثابة احملرك اجلديد للنمو االقتصادي الصيين،     

% 04,6االقتصادية األربعة عشر وبلغت  باملناطق 0990-0971فقد تضاعفت الصادرات خالل الفرتة من 
، وحقق معدل منو الناتج الصناعي 1992عام  %61لتصل إىل حوايل  0990من إمجايل الصادرات الصينية لعام 

، وزادت االستثمارات مبا يعادل مثان مرات بفضل احلوافز 0990-0914سنويا خالل الفرتة % 34,6اإلمجايل 
 .والشركات املتعددة اجلنسياتاليت أتيحت للمستثمرين األجانب 

إىل  0979سنويا خالل الفرتة من % 9بلغ النمو احلقيقي يف إمجايل الناتج احمللي يف املتوسط ما يقرب من     
وحبلول أوائل التسعينات، بدأ الفاصل بني املناطق االقتصادية اخلاصة وبقية قطاعات االقتصاد يتالشى، . 0996

ؤسسات اململوكة للدولة ومؤسسات البلديات والقرى واملؤسسات اخلاصة مبزيد من وتشارك جمموعة واسعة من امل



 جملة البشائر االقتصادية                                                                  العدد: 14 )أبريل 6102(

 
115 

 

تكافؤ الفرص يف احلصول على فرص التجارة اخلارجية، وبدأ االنفتاح التجاري لالقتصاد الصيين على أسواق العامل 
 . 10يتزايد، فيمكن أن نصف سياسة االنفتاح التجاري للصني بأهنا كانت تدرجيية

مناطق اإلنتاج التصديري الريفي خري مثال على جناح املشروعات املتوسطة والصغرية يف عملية التنمية وتأيت    
، 0916مليون مؤسسة عام  0,3مقارنة بـ  0994مليون مؤسسة عام  01الريفية، ووصل إمجايل الشركات فيها 

% 40استطاعت اإلسهام بـ  مليون عامل، وهذا العدد يزيد عن عدد موظفي احلكومة يف الصني، و 006وتضم 
 .0914عام % 4,3مقابل  0993من إمجايل الصادرات الوطنية عام 

وأقامت احلكومة مناطق ومثلثات ورباعيات النمو، وهي مناطق تعرف بأهنا متالصقة جغرافيا لعدة بلدان     
ناطق على فكرة املنطقة متجاورة هبدف التكامل واالندماج واستغالل عناصر التعاون فيما بينها، وتقوم هذه امل

املقارنة حيث تقدم الدولة املتقدمة رأس املال والتكنولوجيا وتقوم الدول األخرى بتوفري األرض واأليدي العاملة 
 .الرخيصة ومن أبرز هذه األمثلة عالقة هونج كونج مبقاطعة جواندونج وفوجان بتايوان

ء االندماج والتكامل، وهذا ما عزز و حقق األداء اجليد ولقد مت إيقاظ احلس التجاري لدى الصينيني من ورا    
للتصدير، وحققت هذه املناطق النتائج املتوقعة وعملت على خلق فرص عمل جديدة أمام ماليني الشباب الصيين 

 .وأسهمت هذه املناطق واملدن يف زيادة معدل النمو، وكانت حبق مقوما فاعال من مقومات الصني
مليار دوالر سنويا، أي ما يعادل ربع صادرات الصني اخلارجية،  21ملناطق االقتصادية وبلغ حجم صادرات ا   

، مع األخذ يف االعتبار أن اقتصاد 6111دوالر لعام  4611وبلغ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل 
  %. 6والزراعة  % 41، الصناعة %01شنغهاي يتوزع على ثالثة قطاعات هي التجارة و اخلدمات 

من الناتج % 1مليار دوالر أي أكثر من  601ارتفع الفائض التجاري للصني بشكل حاد ليصل إىل حنو       
، وما دفع الفائض التجاري للتصاعد هو الزيادة احلادة يف فائض قطاع الصناعة التحويلية 6112احمللي اإلمجايل يف 

قل أكثر من نصف الفائض التجاري، واتساع وبشكل خاص متثل اآلالت و األجهزة اإللكرتونية ومعدات الن
الفائض التجاري حرك أساسا ركود كبري يف الواردات اليت بدأت يف الرتاجع وراء منو الصادرات هبوامش كبرية يف 

 .6110أوائل عام 
لقد أصبح هيكل جتارة صادرات الصني أكثر ختصصا و ليس أكثر تنوعا، و يعود الفضل يف إتقان الصني جلودة     

صادراهتا بدرجة كبرية إىل جتارة التجهيز، أي ممارسة جتميع املدخالت الوسيطة املعفية من اجلمارك، فقد حدث 
تراجع كبري يف حصة الزراعة و الصناعات اخلفيفة مثل املنسوجات و املالبس مع منو حصة الصناعات التحويلية 

 .الكمبيوترالثقيلة، مثل اإللكرتونيات االستهالكية و األجهزة و أجهزة 
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لقد زاد احملتوى احمللي يف صادرات الصني و أصبحت منتجاهتا أكثر إتقانا، ويرجع هذا جزئيا إىل االستثمارات    
الكبرية يف االرتقاء بالتكنولوجيا اليت وسعت من طاقة اإلنتاج يف االقتصاد، و قد مكن القدر املتزايد من جتارة 

إتقانا بتجميع مدخالت مستوردة عالية النوعية ومعفاة من اجلمارك، ومن التجهيز الصني من تصدير منتجات تزداد 
خالل هذه العملية زادت صادرات سلع عديدة بشكل مثري، مما أدى لتعزيز التخصص و هذه قصة تقليدية تتسق 

اجلمركية، و مع التوصية التقليدية للسياسة، فمن املرجح أن يساعد حتقيق تكاليف التجارة واحلواجز اجلمركية و غري 
 .11ضبط األسعار من املوارد على االجتاه حنو االستخدامات األكثر إنتاجية هلا

من صادرات الصني من املنتجات اليت كانت فيها املهارة املتوسطة مرتفعة، و لكن % 40، كانت 0996ويف    
الكبرية لتجارة و لكن نظرا للحصة % 21ارتفعت حصة الصادرات من هذه الصناعات إىل  6110حبلول عام 

التجهيز التجميعية يف الصني، فإن الزيادة يف حمتوى املهارة يف صادرات الصني ميكن أن تعزى السترياد الصني 
مدخالت وسيطة هبا حمتوى أعلى من املهارة مث تقوم بتجميعها للتصدير، و تعين النتائج ضمنا أن الزيادة يف حمتوى 

لزيادة يف حمتوى املهارة يف املدخالت املستوردة الداخلة يف صلب هذه املهارة يف صادرات الصني رمبا ترجع ل
 .12الصادرات

أما الواردات، فقد عرفت ركود أثناء فرتة ازدهار االستثمار عندما مكنت الصني من توفري مصادر حملية أكرب    
ت النهائية استمرت يف النمو للمنتجات الوسيطة مما يعكس ارتفاع طاقة اإلنتاج احمللية، أما الصادرات من املنتجا

بشكل خاص يف األجهزة الكهربائية، واآلالت العادية، وبدرجة أقل يف املنتجات  -بقوة يف العديد من القطاعات 
على الرغم من الركود األخري يف استرياد املدخالت الوسيطة املستخدمة يف  -عالية التكنولوجيا مثل أجهزة الضبط

ن الصني أخذت تتحول بشكل متزايد من عمليات التجميع البسيطة إىل عمليات هبا إنتاجها، ومما سبق نالحظ أ
 . جمال أكرب يف استخدام املدخالت احمللية

لقد غرّي االستثمار احمللي الضخم يف السلع الرأمسالية والتدفقات الكبرية لالستثمار األجنيب املباشر و االرتقاء    
مبا يف ذلك )ملنتجات، بينما كانت السلع االستهالكية كثيفة االستخدام للعمالة بالتكنولوجيا يف تركيب التجارة من ا

% 61تسيطر يف وقت ما على صادرات الصني، تراجع نصيبها من إمجايل الصادرات بأكثر من ( املالبس و اللعب
ات، فأصبحت على مدى العقد املاضي، وارتفعت بشكل ملحوظ الصادرات من السلع الرأمسالية واألجزاء واملكون

منذ عقد مضى، ومثل هذا التحول يشري % 00إىل  01من إمجايل الصادرات باملقارنة بنسبة % 41متثل أكرب من 
إىل التغيري يف هيكل التجارة واإلنتاج يف الصني واالجتاه حنو منتجات كثافة رأس املال فيها أكرب وأكثر تقدما من 

ات الصني أكثر إتقانا بدرجة كبرية على مدى العقد املاضي على الناحية التكنولوجية، وبشكل عام أصبحت صادر 
 .   غرار وارداهتا
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تزايدت مسامهة صايف الصادرات يف منو الصني بدرجة كبرية يف السنوات األخرية، كما يظهر يف الفائض التجاري    
املتصاعد كحصة من الناتج احمللي اإلمجايل ويتضح بأن جزء كبريا من الزيادة يعكس تغريات هيكلية يف االقتصاد 

ضمنا أن الصني أصبحت أكثر عرضة ملخاطر الصدمات  الصيين، خاصة احملتوى احمللي املتزايد لصادراهتا يعين
اخلارجية، مثل حدوث ارتفاع حقيقي لسعر الصرف أو ركود يف الطلب اخلارجي، ويؤكد هذا احلاجة لإلسراع يف 
إعادة التوازن للنمو يف الصني بعيدا عن تقلب صايف الصادرات احملتمل واالجتاه حنو طريق أكثر استدامة يوجهه 

 .يالطلب احملل
 في الصين أثر سياسة االنفتاح التجاري في تحقيق النمو و األمن االقتصادي. ب
ال يزال السؤال مطروحا عما إذا كانت خطى النمو املستدمي ستستمر يف الصني أم ال، أو ما إذا كان عدم التوازن    

ن يف استعادة توازن االقتصاد يف االقتصاد قد يؤدي إىل إبطاء النمو، هلذا فإن صانعي السياسات يف الصني ينظرو 
لتقليل درجة االعتماد على الصادرات واالستثمار واالعتماد بدرجة أكرب على االستهالك واالستثمار كمصدر 

 . للنمو
وهناك مصدر للقلق هو احتمال تباطؤ النمو السريع يف الصني ورمبا بشكل حاد، إذا كان التوسع املستمر يف     

األمر إىل هبوط يف األسعار ويقلل األرباح ويزيد التوقف يف سداد الديون ويقوض ثقة الطاقة سيؤدي يف هناية 
املستثمر، ومع منو عدم التوازن تزداد احتماالت مثل هذا التطور، وإذا تباطأ االقتصاد العاملي يف الوقت نفسه 

ارج بدون ختفيض كبري يف وارتفعت املنافسة من بلدان أخرى، فستجد الشركات الصينية أن بيع منتجاهتا يف اخل
األسعار أصبح أكثر صعوبة، وفضال عن هذا، فإن خماطر النزعة احلمائية اآلخذة يف االرتفاع مع الشركاء التجاريني 

 .للصني ميكن أن يزيد الوضع سوء
يف الواقع أن  ولكن أمل تستمر كثري من االقتصادات الناجحة يف هذه اإلسرتاتيجية للتنمية لبعض الوقت؟   

اسرتاتيجية النمو القائمة على أساس التصدير واليت تعززها مدخرات حملية واستثمارات ضخمة كانت الطريق 
الصحيح بالنسبة للصني يف أوائل التسعينات، عندما كانت الصني اقتصادا صغريا بدأ فحسب يف االنفتاح، واسترياد 

موجهة للتصدير، أما اآلن ال متثل مشروعات أعمال خطوط مدخالت متقنة وجتميعها يف شكل سلع استهالكية 
مليون دوالر، وبدال من  601من فائض امليزان التجاري للصني والذي يقدر بـ % 01التجميع سوى أقل من 

 . ذلك تفرعت صادرات الصني إىل منتجات جديدة أكثر إتقانا مع ازدياد نسبة املدخالت املصنوعة حمليا
% 01مدى السنوات املاضية فوائض جتارية يف احلساب اجلاري تتصاعد سريعا ليبلغ حنو شهدت الصني على     

إىل  6113-6111يف األعوام % 6حيث ارتفع من  6117من الناتج احمللي اإلمجايل يف النصف األول من عام 
 .6101و6119يف %   0,6واستقر عند حوايل  6114يف % 3,2
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خاصة فائض حساهبا اجلاري وترجع املشكلة لعوامل عديدة، فمعدل االدخار لقد تزايد عدم التوازن اخلارجي     
احمللي القومي مرتفع بسبب عدم مالئمة شبكة الضمان االجتماعي يف الصني، إىل جانب عدم كفاية الرعاية 

لسنوات الصحية، والتعليم وأنظمة اإلسكان وقد سامهت الزيادة السريعة يف استثمار رأس املال الثابت على مدى ا
القليلة املاضية وما ترتب على ذلك من توسع يف طاقات الصناعات التحويلية يف توفري حافز للمشروعات لزيادة 

 . صادراهتا، بينما ظل الطلب احمللي منخفضا
من إمجايل % 01,9، كان حجم صادرات وواردات املشروعات اليت ميوهلا األجانب، ميثل 6112ويف عام    

من الفائض التجاري، باإلضافة إىل ذلك، دفع اهليكل االقتصادي للبلدان % 00,4للصني و  التجارة اخلارجية
املتقدمة الكربى الذي يتسم مبعدل االدخار املنخفض والنمو العايل واالستهالك الكبري واملديونية العالية إىل زيادة 

األجل وهيكلية، وبالتايل حتتاج للتعامل الطلب على الصادرات الصينية، وهذه العوامل هي يف األساس عوامل طويلة 
 .معها تدرجييا بتعميق اإلصالحات وتنفيذ تصحيح هيكلي

 تطور سياسة االنفتاح االقتصادي في كوريا الجنوبية ودورها في تحقيق أمنها االقتصادي . 2.2
 تطور سياسة االنفتاح االقتصادي في كوريا الجنوبية. أ

حتادات يف كوريا اجلنوبية قادرة على تنفيذ برامج كبرية احلجم لتسويق الصادرات مل تكن هناك أية تنظيمات أو ا   
، إال أنه مع بداية تنفيذ خطة اخلمس سنوات األوىل للتنمية االقتصادية بدأت احلكومة يف إنشاء 0926حىت عام 

وكانت ، " KOTRA-كوترا-إحتاد تنمية التجارة الكوري"جهاز متخصص لرتويج الصادرات أطلق عليه 
األهداف الرئيسية هلذه املنظمة هي تسهيل القيام بعملية ترويج الصادرات، ومل تكن املنظمة هادفة إىل حتقيق الربح، 
ومنذ إنشاء هذه املنظمة منت الصادرات الكورية بشكل ملحوظ، كما تطورت أيضا أنشطة هذه املنظمة بشكل 

 .عني العام واخلاصواضح مع الدعم الكبري الذي لقيته املنظمة من القطا
وقد مت ربط برامج ونظم حترير الواردات بإسرتاتيجية تنمية الصادرات، مبعىن إعفاء كافة املدخالت الالزمة     

للصناعات التصديرية من أي قيود مجركية وغري مجركية تفرض عليها، وبالتايل متكنت الصناعات التصديرية من 
ألسواق الدولية، ومتثل اهلدف األساسي من فرض القيود على الواردات الوقوف على قدميها ودخول املنافسة يف ا

الغري موجهة للتصدير وتقومي العملة بأعلى من قيمتها يف تنمية الصناعات احمللية املنافسة للواردات وزيادة اإليرادات 
 .  13احلكومية

بحوا متخصصني يف ترويج الصادرات، وكان مطلوبا من املمثلني للكوترا يف األسواق اخلارجية ليس فقط أن يص    
ولكن أيضا تقدمي أنواع أخرى من التعاون مثل املساعدة يف جلب التكنولوجيا ويف تطوير وتصميم املنتجات 
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املصدرة، فقد ساهم انتقال للتكنولوجيا يف حتسني وتنويع تشكيلة الصادرات الكورية وتشجيع املنتجني على استرياد 
 . تقدمةالتكنولوجيا احلديثة وامل

 دور سياسة االنفتاح االقتصادي لكوريا الجنوبية في تحقيق أمنها االقتصادي. ب
 :14يرجع حتقيق االقتصاد الكوري لألمن االقتصادي إىل حترير كل من جتارته و حركة رؤوس األموال الدولية    
 :    اعتمدت السياسة التجارية يف كوريا اجلنوبية على دعامتني أساسيتني مها :سياسة االنفتاح التجاري. 1.ب
وتتمثل يف توفري القروض املالية للمصدرين وسياسة مناسبة ألسعار الصرف وتبسيط : سياسة ترويج الصادرات -

 .اإلجراءات اإلدارية وتقدمي احلوافز الضريبية
القيود الكمية على الواردات وختفيض التعريفة اجلمركية وإزالة وتعتمد على ختفيض : سياسة حترير الواردات -

 .التعريفات غري اجلمركية وتبسيط إجراءات الواردات
واجتهت احلكومة الكورية إىل تدعيم الصناعات املوجهة للتصدير من خالل إنشاء شركة ترويج الصادرات     

وافز لالستثمار األجنيب املوجه للتصدير وتدعيم الكورية ومنح حوافز ضريبية ومتويل مفضل للصادرات ومنح ح
جهود تسويق الصادرات وتوفري البنية األساسية املرتبطة بالصادرات، ومعاجلة مشاكل املستثمرين املصدرين بسرعة، 

، كما ارتفعت مسامهة القطاع التجاري من الناتج 0991-0921خالل الفرتة % 66,7وقد منت التجارة مبعدل 
، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي 0991عام % 02,7إىل  0920عام % 00,0يل من القومي اإلمجا

 .خالل نفس السنوات% 1,4لالقتصاد 
أدى توفري املناخ املالئم الستيعاب االستثمارات  :إتباع سياسة االنفتاح أمام رؤوس األموال األجنبية. 2.ب

 تصدر نسبة كبرية من إنتاجها للخارج وتكون كثيفة استخدام والتكنولوجيا املباشرة وإعطاء أولوية لالستثمارات اليت
 .عنصر التكنولوجيا إىل جناح سياسة حترير القطاع املايل

 0997باستثناء عام ( 6114-0991)حافظت كوريا على سعر  صرف ثابت و مرتبط بالدوالر خالل الفرتة    
حمدود من التقلب طبقا لقوى السوق  ، كما مسحت هبامش%036,1حيث بلغ معدل التغري يف سعر الصرف 

حيث ساعد استقرار الصرف على زيادة الصادرات الكورية، حيث كان سعر صرف الدوالر منخفضا حىت عام 
ارتفع سعر صرف الوون الكوري جتاه العمالت األخرى السيما الني الياباين مما  0992، إال أنه يف عام 0990

 .درات الكوريةأدى إىل تراجع القدرة التنافسية للصا
ومن ناحية أخرى، ساعد استقرار سعر الصرف على زيادة تدفق رؤوس األموال األجنبية نظرا الخنفاض خماطر    

و باالتفاق مع صندوق النقد الدويل اجتهت كوريا حنو احلفاظ على  0991تقلب أسعار الصرف، ومنذ عام 
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تذبذب من أجل ختفيف الضغوط على سعر سياسة مرنة لسعر الصرف تسمح بوجود مدى من التقلب أو ال
 .الصرف النامجة عن تدفقات رؤوس األموال و املضاربة على الوون

وقامت كوريا منذ بداية الثمانينات بتحرير القطاع املايل تدرجييا، حيث مت إلغاء القيود على حتركات رؤوس     
ملباشر وتطوير أسواق األوراق املالية من خالل األموال و خصخصة البنوك احمللية وتقليل القيود على االستثمار ا

السماح لألجانب بشراء األسهم والسندات الكورية، كما مت إلغاء القيود على االقرتاض بالعملة األجنبية من جانب 
الشركات احمللية و السماح حبرية أكرب للمؤسسة املالية يف جمال االقرتاض التجاري قصري األجل من األسواق املالية 

من الناتج % 6,0حيث ارتفعت نسبة القروض قصرية األجل من البنوك التجارية من حوايل  0994لدولية عام ا
 .0997عام % 3,0، وإىل 0992عام % 3إىل  0990احمللي اإلمجايل عام 

وقد أدى ضعف الرقابة على املؤسسات املالية إىل توسعها يف عمليات االقرتاض بالعمالت األجنبية، ومن مث    
تعرضها إىل خسائر كبرية مما عرض االقتصاد الكوري إىل أزمة يف السيولة واملضاربة على العملة، األمر الذي أدى 
إىل تدهور قيمة الوون الكوري يف نفس الوقت الذي كانت فيه قيمة الدوالر آخذة يف االرتفاع، مما أدى إىل اتساع 

ان هذا العجز يتم من خالل القروض القصرية ، وقد ك0992عام % 0عجز احلساب اجلاري حيث وصل إىل 
األجل من البنوك التجارية، فاستدعى األمر وضع إطار مناسب لدور كل من القطاعني العام واخلاص إزاء اخلطة 
التصديرية وتوفري الوسائل الالزمة لتنفيذها مبا فيها إقامة منطقة حرة للتصدير ومؤسسات للتمويل والصرف األجنيب 

 .خل هذه املنطقةوالتسويق دا
وحققت هذه اإلسرتاتيجية مزايا عدة لالقتصاد الكوري متثل أمهها يف ارتفاع نسبة الصادرات إىل الناتج احمللي    

، كما أدت إىل تغري هيكل 0997قبل األزمة املالية عام  0992عام % 40إىل  0920عام % 9اإلمجايل من 
، كما 0997عام % 23إىل  0920عام % 96لكلي من اإلنفاق احمللي، حيث اخنفضت نسبة االستهالك ا

% 7,6تغري منط توزيع االستثمارات لصاحل قطاع الصناعة وما ارتبط به من قطاعات أخرى، حيث ارتفع من حنو 
، و ارتفع %01إىل 0,0، كما ارتفع نصيب قطاع التشييد من 0997يف عام % 32ليصل إىل حنو 0990عام 

خالل نفس % 7إىل % 00، و اخنفض نصيب قطاع الزراعة من %63ىل إ% 1,4نصيب قطاع التمويل من 
 .السنوات

 .دروس مستفادة من تجارب االقتصادات األسيوية في تحقيق األمن االقتصادي. 3
ينبغي على واضعي السياسات يف الدول النامية مثل اجلزائر إجياد اسرتاتيجية خاصة هبم حيددون فيها العناصر     

األساسية املكونة للسياسات االقتصادية يف اقتصاداهتم، وال ميكن حتديد بصفة يقينية العناصر اليت كانت وراء جناح 
جتارب هذه االقتصادات من جهة على عدم وجود منوذج  هذه االقتصادات يف حتقيق األمن االقتصادي، وتدل
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موحد لسياسات النجاح، ومن جهة أخرى ال تعوض بعض السياسات البعض اآلخر، فيتطلب األمر مزجيا من 
تتعدد السياسات املساعدة على حتقيق األمن االقتصادي و . السياسات اليت تؤدي إىل حتقيق األمن االقتصادي

 :املتمثلة يف
 15جموعة السياسات المتعلقة بالتراكمم. 1. 3

تتضمن هذه اجملموعة عدة سياسات منها ارتفاع معدالت االستثمار الذي يساعد على تراكم البنية التحتية     
واملهارات اليت حيتاجها رأس املال البشري لكي ينمو االقتصاد بسرعة، مما يتطلب وجود معدالت مرتفعة من 

من الناتج احمللي اإلمجايل أو أكثر، وتصل نسبة االستثمار يف التعليم % 60ل إىل االستثمار العام و اخلاص تص
من الناتج احمللي اإلمجايل، و ميثل االستثمار العام يف البنية التحتية ما %  1أو  7الصحة على األقل إىل التدريب و و 

فاإلنفاق يف البنية التحتية جيذب من الناتج احمللي اإلمجايل يف الدول اآلسيوية سريعة النمو، %  7إىل 0بني 
االستثمار اخلاص ويوسع فرص االستثمار ويساعد على ظهور صناعات جديدة ميكن أن يكون البعض منها 

وجيب على احلكومات أن تدرك أن استثماراهتا يف البنية التحتية عنصر مكمل . استثمارات موجهة للتصدير
إنشاء األجهزة التنظيمية لإلشراف على أنشطة القطاع اخلاص كأن الستثمارات القطاع اخلاص، كما ينبغي عليها 

 .اخلدمات اليت تقدم إىل املواطنأن تتأكد من نوعية السلع و متنع االحتكارات و 
 16مجموعة السياسات المتعلقة باالبتكار. 2. 3

متكنت االقتصادات األسيوية اليت حققت األمن االقتصادي من استيعاب املعرفة الفنية و التكنولوجيا من باقي     
أو  دول العامل، و مل تكن مضطرة إىل ابتكار الكثري منها، و لكن استيعاهبا بشكل أسرع مكنها من اخرتاعها

 .لعاملي تعترب ضرورية لتحقيق األمن املعريفابتكارها، فاملعرفة املكتسبة من االنفتاح على االقتصاد ا
وحىت يستطيع صانعو السياسات نقل خمتلف املعارف الفنية و التكنولوجية و املؤسسية عليهم جذب االستثمار     

األجنيب املباشر باعتباره إحدى القنوات لنقل املعرفة املرتبطة بأساليب اإلنتاج أو باألسواق الدولية، فالعربة ليست 
م االستثمار األجنيب املباشر، و إمنا أيضا حبجم املعارف اليت ينقلها، و ميثل التعليم األجنيب خاصة التعليم حبج

العايل قناة مهمة لنقل املعرفة من خالل جلب خرباء أجانب أو إرسال اإلطارات احمللية للتكوين أو التدريب يف 
 .اخلارج

 17مجموعة السياسات المتعلقة بالتخصيص. 3. 3
ومعدالت بطالة مرتفعة و وظائف بأجور متدنية،  تتميز البلدان النامية خاصة اليت لديها كثافة سكانية كبرية    

وميكن التغلب على هذا الوضع بتحقيق األمن االقتصادي، وغالبا ما تكون الصناعات التصديرية متثل جزء من حل 
ر وظائف أفضل تتطلب مهارة كبرية وتعليم أفضل، فيمكن أزمة البطالة يف املرحلة األوىل، مث يبدأ االقتصاد يوف
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للحكومات السماح بانتقال العمالة من قطاع آلخر أو من صناعة ألخرى لكن ليس على حساب ظهور 
اختالالت يف توزيع العمالة بني القطاعات أو اختالالت يف التوزيع اجلغرايف بني املدن و األرياف، كما ينبغي عليها 

قامة برامج لتدريب العمالة و الرفع من مستوى مهاراهتا باعتبار أن هذا يدخل يف إطار االستثمار يف أن تسهر على إ
 .رأس املال البشري

إن االقتصادات اليت جنحت يف حتقيق األمن االقتصادي استفادت من االقتصاد العاملي خاصة من خالل     
الستثمار يف قطاع التصدير يف املراحل األوىل من الصادرات، حبيث مت تطبيق جمموعة من السياسات لتشجيع ا

تطورها، فال تزال سياسات تشجيع الصادرات حمل جدل واسع، إال أن وجود قطاع مزدهر للتصدير يعترب عنصرا 
حامسا يف حتقيق األمن االقتصادي يف املراحل األوىل، فإذا أخفق االقتصاد يف تنويع صادراته يتعني على احلكومات 

ن الوسائل الكفيلة بتشجيعه ودعمه، وإذا مل حتقق النتائج املتوقعة من الدعم، فيجب التخلي عنه ألن أن تبحث ع
 .الصادرات يف النهاية ال تشكل بديال جملاالت أخرى داعمة لألمن االقتصادي كالتعليم و البنية التحتية

 18مجموعة السياسات المتعلقة بالتثبيت. 1. 3
الكلي على مستوى األسعار أو سعر الصرف أو العجز املوازين يشكل عائقا رئيسيا  إن عدم استقرار االقتصاد   

على الرغم من أن ختفيض التضخم يؤثر إجيابيا على االستثمار لذي يعد احملرك املباشر للنمو، و لالستثمار اخلاص ا
امت اقتصادات قويلة مع معدل تضخم مرتفع، و والنمو، فإن بعض االقتصادات حققت معدالت منو لفرتات ط

 .أخرى مثل االحتاد األوريب باستهداف معدالت تضخم متدنية، إال أن آثاره على النمو ما زالت غري واضحة
كما أن تطبيق سياسة مالية أكثر صرامة بتخفيض العجز يف امليزانية أو الدين العام أو اإلنفاق اجلاري تكون      

يق االستقرار االقتصادي، إال أن الصرامة املفرطة اليت تدوم أحيانا مفيدة و تساعد صانعي السياسات على حتق
لفرتات أطول مما ينبغي تنعكس سلبا على األمن االقتصادي، مما يتطلب أن تساير هذه القواعد منو الناتج احمللي 

اء اإلمجايل، ألن النمو يف بعض احلاالت حيتاج إىل إنفاق حكومي، فإذا خفضت احلكومات من هذا اإلنفاق للوف
بعجز موازين حمدد فقد يرتاجع النمو، لذا جيب األخذ بعني االعتبار معدل منو االقتصاد ومدى تأثري اإلنفاق 

 .احلكومي عليه يف وضع السياسات املالية السليمة لتحقيق األمن االقتصادي
 19مجموعة السياسات المتعلقة باالحتواء. 5. 3

إذا أرادت احلكومات احتواء مشكلة اهلجرة إىل املناطق احلضرية، فعليها تشجيع االستثمار يف القطاع الزراعي،     
ألن إجياد وظائف لسكان الريف يف هذا القطاع بأجور معتربة حيول دون هجرهتم، فنمو القطاع الزراعي خيفض من 

االقتصادات النامية اليت حتتوي على أراضي زراعية  حدة الفقر بسرعة أكرب من منو القطاع الصناعي خاصة يف
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خصبة و واسعة، كما ينبغي على احلكومة تقدمي الدعم الزراعي املباشر وغري املباشر لسكان الريف وحتسني 
 .اخلدمات العامة بالقدر الكايف بتوفري اخلدمات الصحية و التعليمية

ة وتكافؤ الفرص بني سكان الريف و املدن، وبني ذوي الدخل يقودنا التحليل السابق إىل طرح إشكالية العدال    
تباين يف )وذوي الدخل املرتفع سواء من حيث ما يكسبونه من دخل ( الفقراء وما دون مستوى الفقر)املنخفض 

أو ما يتمتعون به من خدمات عامة أو من حيث فرص احلصول عليها، وتبني احلاالت اليت ( مستوى الدخول
قتصادات منو مستدمي أن هذين العنصرين أساسيني يف حتقيق األمن االقتصادي، فبالرغم من أن حققت فيها اال

مكاسب النمو تتوزع على نطاق واسع لكن بشكل غري متكافئ، ويبقى هذا الوضع صحيحا بشرط احتواء 
لصغار  التفاوت يف الدخول و إتاحة فرص متكافئة للحصول على اخلدمات العامة و التمويل الالزم خاصة

 .املستثمرين
وعلى االقتصادات اليت تريد حتقيق األمن االقتصادي القيام باالستغالل الرشيد للموارد خاصة الطاقة غري      

املتجددة دون أن يكون ذلك على حساب البيئة نفسها، فبعض البلدان النامية ال حترتم املعايري البيئية عندما ختطط 
يري تكون خارج حدود قدرهتا، فتستثمر يف صناعات ملوثة للبيئة أو تسمح جبذب لنمو اقتصادها أو أن هذه املعا

 .استثمارات أجنبية ملوثة، ألن القوانني يف بلد املنشأ تكون صارمة أكثر من القوانني احمللية
وينبغي على احلكومات التصدي ملختلف أشكال الفساد بكل الوسائل من خالل توعية اإلطارات وإخضاعهم     

مساءلة والتفتيش الدوري واملتابعة القضائية، فاحلكومات اليت كرست مبدأ استقاللية السلطات واملنافسة السياسية لل
 .النزيهة يف التداول على السلطة واملساءلة الفعلية وحماربة الفساد عمدت إىل حتقيق األمن االقتصادي

 
 خاتمة
عتمادها املتزايد على االنفتاح االقتصادي الذي أسهم بشكل  أظهرت جتربة كل من الصني و كوريا اجلنوبية ا       

كبري يف حتقيق معدالت منو اقتصادي أكثر استدامة، مما مسح هلا بتحقيق أمنها االقتصادي سواء من خالل التوجه 
من أكثر حنو التصدير أو استقطاهبا لرؤوس األموال الدولية، وتبقى التجربة الصينية أحسن منوذج يف االستفادة 

وإن السياسات املساعدة على حتقيق األمن االقتصادي ليست كلها ضرورية، فرغم . االنفتاح االقتصادي العاملي
اختالف أمهيتها النسبية، إال أن املنهج املتبع يف وضع هذه السياسات عليه أن يراعي الظروف اخلاصة بكل اقتصاد 

 . على حدا واآلثار املتوقعة لكل سياسة متبعة
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